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چکیده

بخش مهم جریان تاریخنگاری سلجوقی در ایران متعلق به دورهی تغییـرا
و دگرگــونیهــای قهقرایــی ایــا سیاســی و اجتمــاعی جامعــهی ایرانــی
سدههای پنجم و ششم هجری است؛ بهطـوریکـه بخشـی از تـاریخنگـاری
اوایـ عصــر ســلجوقی در منــاطقی نــون سیســتان و فــار  ،در ارتبــاب بــا
مسئلهی زوال جایگاه و مرکزیت سیاسی این ایاال شک گرفت و بخـش
مهم و گستردهی آن در منـاطقی نـون عـراج عجـم و کرمـان تحـتتـثییر
مسئلهی زوال و فروپاشـی ناـاس سیاسـی سـلجوقی پدیـد آمـد کـه موجـب
انحطــاب جایگــاه سیاســی ایــن ایــاال و تغییــرا پرارــطرا در ایــا
اجتماعی مردس این مناطق شده بود .بر همین اسا در پـژوهش اارـر ،آن
بخشی از تاریخنگـاری سـلجوقی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا
 .9استادیار دانشگاه تبریزn_sedghi@tabrizu.ac.ir .
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مسئلهی تغییرا و دگرگونیهای سیاسـی و اجتمـاعی جامعـهی ایرانـی در
ارتباب بوده است که مصادف با ظهور و زوال نااس سیاسی سلجوقی بوده و
مورخان این مقاطع آن را در شـک دگرگـونیهـای اجتمـاعی ،قهقرایـی و
انحطاطی میدیدند.
واژگان کلیدی :تاریخنگاری سلجوقی ،سلجوقیان ،دگرگونیهای
اجتماعی ،زوال و انحطاب سیاسی.
مقدمه و بیان مسئله
زمانیکه کلود کاهن اولین پژوهش مربوب به تاریخنگاری سلجوقی را در بیش از نیم قرن پیش
انجاس داد ،امیدوار بود تحقیق جامعی دربارهی سلجوقیان و شناخت متون تاریخنگاری این دوره
انجاس شود (کاهن ،)9834 ،اما این آرزو پس از گذشت نندین دهه تحقق نیافت و دوباره در سال
 4006س توسط امید صفی ،از محققان ایرانی خارج از کشور -که یکی از فصول نخستین کتابش را
به نقد بخشی از سنت تاریخنگاری مربوب به سلجوقیان اختصاص داد -تکرار شد (صفی:9861 ،
.)941
در موروع تاریخنگاری سلجوقی هنوز پژوهش مستق و فراگیری صور نگرفته ،اما دربارهی
برخی ویژگیهای تاریخنگاری سلجوقی و متون تاریخنگاری این دوره پژوهشهایی انجاس شده
که آن را در دو بخش کلی میتوان طبقهبندی کرد :در بخشی از تحقیقا  ،جریان و ورعیت کلی
تاریخنگاری سلجوقی در ایران در زمینههایی نون شناسایی متون تاریخنگاری ،مستندا

و منابع

آنها (کاهن)9834 ،؛ جریان تاریخنگاری فارسی و ایرانی (میثمی)9819 ،؛ نسبت تاریخنگاری
سلجوقی با قدر

و مسئلهی مشروعیتبخشی (صفی )9861 ،و کاستیها و محدودیت دادههای
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تاریخی در تاریخنگاری سلجوقی (صدقی )9866 ،بررسی شده است و در مجموعهی دیگری از
تحقیقا

که براسا

رویکرد تحلیلی جزئینگر و منفرد انجاس شده ،شیوهی تاریخنویسی یکی از

مورخان ایران عصر سلجوقی و یا یکی از متون تاریخنگاری بررسی شده است( .نک .اسنزاده،
9866؛ ترکمنیآذر9866 ،؛ جعفریان9862 ،؛ رامتی9863 ،؛ اضرتی.)9810 ،
با توجه به موروعا

مطرح شده در پژوهشهای تاریخنگاری سلجوقی و طبقهبندی آنها،

هدف پژوهش اارر ،نه بررسی تفصیلی متون تاریخنگاری این دوره براسا

رویکرد تحلیلی

منفرد و جزئینگر است و نه قصد پرداختن به کلیت جریان تاریخنگاری این دوره را دارد ،بلکه در
اینجا تنها آن بخشی از جریان تاریخنگاری سلجوقی و آن دسته از متون این دوره از تاریخنگاری
مورد نار است که با پدیدهی تاریخی تغییرا و دگرگونیهای سیاسیِ مرتبط با ظهور و افول نااس
سیاسی سلجوقی در ایران ،ارتباب معنایی و علّی داشته است.
براین مبنا در اینجا آیار و افکار تاریخنگاری آن دسته از مورخانی مورد نار است که در دو
مقطع تاریخی مربوب به تغییرا

و دگرگونیهای سیاسی مصادف با ظهور و زوال نااس سیاسی

سلجوقی زندگی میکردند و در ننین شرایطی به طرح افکار و اندیشههای تاریخنگارانهی
رویدادهای زمانهی خود اقداس کردهاند.
درنتیجه بخشهای دیگری از تاریخنگاری سلجوقی که لزوماً مربوب به شرایط تاریخی مذکور
نبوده و مؤلفان آن ،مقاطع تاریخی مربوب به ظهور و فروپاشی نااس سیاسی سلجوقی در ایران و
آیار و پیامدهای آن را درک و تجربه نکرده یا دغدغهی تاریخنگاری آنها را نداشتهاند ،در
ایطهی موروع این پژوهش قرار نمیگیرد .همچنین گفتنی است هر زمان موروعی با عنوان
تاریخنگاری سلجوقی مطرح میشود ،این امر بدین معنی نیست که قصد بحث دربارهی مسئلهای را
داریم که به دستور و سفارش سلجوقیان شک گرفته یا لزوماً دربارهی سلجوقیان و مختص به
آنهابوده یا متعلق به ک این دورهی تاریخی است.
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سلجوقیان بهطور رسمی از تاریخنگاری امایت نکردند ،اما تاریخنگاری سلجوقی سنت فکری
گستردهای است که بخش مهمی از آن طی سدههای پنجم و ششم هجری در جامعهی ایرانی شک
گرفت .بنابراین در اینجا اطالج عنوان سلجوقی به سنت تاریخنگاری شک گرفته در ایران سدههای
پنجم و ششم ،ناشی از تعلق این عصر به سلجوقیان و نقشآفرینی تاریخی آنها در این مقطع
تاریخی است.
درنتیجه تاریخنگاری متعلق به سدههای پنجم و ششم هجری را صرفنار از گونههای مختلف
آن و اینکه میتواند دربارهی سلجوقیان باشد یا نه ،میتوان «تاریخنگاری سلجوقی» ناس گذارد .اما
با توجه به گسترده بودن سنت فکری موسوس به تاریخنگاری سلجوقی در ایران ،در این مقال تنها
آن بخش از تاریخنگاری سلجوقی مورد توجه است که با مسئلهی این پژوهش ،یعنی نسبت و
رابطهی بین تاریخنگاری و دگرگونیهای سیاسی جامعهی ایران در دو مقطع ظهور و زوال نااس
سیاسی سلجوقی مرتبط باشد.

تاریخنگاری محلی سیستان و فارس و مسئلهی زوال موقعیت این ایاالت
دربارهی اینکه تاریخنگاری محصول نه شرایط اجتماعی است ،در بین محققان اختالف نار
وجود دارد .برخی تاریخنگاری را محصول عصر تغییرا
آشفتگیهای گسترده در ایا

اجتماعی در شک

ارطرابا

و

سیاسی و اجتماعی یک دوره یا جامعه دانستهاند؛ دراالیکه

عدهای دیگر معتقدند تاریخنگاری محصول عصر یبا

و نام اجتماعی ،سیاسی و رونق اقتصادی

است (میثمی 93 :9819 ،و  .)963با عنایت به دو دیدگاه متفاو

مذکور و با نگاهی به شرایط

شک گیری سنت تاریخنگاری سلجوقی در ایران ،میبینیم که تاریخنگاری سلجوقی بهصور
معناداری در مقاطع تاریخی آمیخته با تغییرا و دگرگونیهای اجتماعیای شک گرفته که مبتنی
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سیاسی مصادف با اضور سیاسی سلجوقیان و بهویژه ناشی از فروپاشی نااس سیاسی

بر انقالبا

سلجوقی است.
همچنانکه بهعلت عدس امایت سلجوقیان از تاریخنگاری ،در ایاس یبا سیاسی و اجتماعی ااص
از قدر

و استقرار نااس سیاسی سلجوقی در ایران (نیمهی دوس قرن پنجم و نیمهی اول قرن ششم

هجری) ایر تاریخنگاری شاخصی دربارهی سلجوقیان پدید نیامد و تحوال

ننین مقطع

تاریخیای ،موروع تاریخنگاری مورخ همزمانی قرار نگرفت (صدقی ،)12 -61 :9866 ،تغییرا
و دگرگونیهای سیاسی -اجتماعی مصادف با اضور سلجوقیان در مناطقی نون سیستان و فار
که با زوال مرکزیت و استقالل سیاسی و موقعیت تاریخی این مناطق همراه بود ،نقش اساسی در
پیدایش سنت تاریخنگاری محلی در این نواای داشت؛ بهطوریکه زوال جایگاه سیاسی و تاریخی
سیستان و فار
مؤلف ناشنا

و تقارن آن با اضور سیاسی سلجوقیان ،ننان ذهن و اندیشهی مورخانی نون
تاریخ سیستان و ابنبلخی را تحتتثییر قرار داده بود که آنها روزگار خود را قرین

با زوال و انحطاب موقعیت تاریخی و مرکزیت سیاسی و در نتیجه ،فتر
سیستان و فار

اجتماعی و اقتصادی

تلقی کرده و در ننین شرایطی اقداس به تاریخنگاری و طرح نگاه خود نسبت به

رویدادها و تغییرا زمانهشان کردند و بدینگونه نخستین نمونههای تاریخنگاری عصر سلجوقی را
در این مناطق شک دادند.
هرنند بخش اصلی تاریخ سیستان در اوای اضور سیاسی سلجوقیان در سیستان و در دههی 220
هجری نوشته شده ( 9تاریخ سیستان 884 :9869 ،و  )823و فار نامه در اواسط دورهی سلجوقی،

 .9هرنند مؤلف تاریخ سیستان ناشناخته بوده و دربارهی مراا تثلیف و مقاطع تاریخی نوشته شدن بخشهای مختلف تاریخ
سیستان در بین محققان تردید و اختالف نار وجود دارد (تاریخ سیستان 9869 ،مقدمهی بهار 42 :و میثمی،)933 -936 :9819 ،
اما شواهد مسلمی وجود دارد که نویسنده ی بخش اصلی این ایر در اد فاص زمانی سلطهی غزنویان و اضور سلجوقیان در
سیستان ( 226 -818هجری) زندگی میکرده است (تاریخ سیستان 884 :9869 ،و .)823
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اما بین نوع نگاه مؤلفان و شرایط و زمینههای تثلیف هر دو ایر شباهتهای خاصی وجود دارد؛
ننانکه هر دو ایر با گرایشهای فکری مبتنی بر آگاهی از موقعیت و جایگاه تاریخی سیستان و
فار

نوشته شده و هر دو مؤلف دارای علقههای قدرتمند محلی و فرهنگی نسبت به اوزهی

فرهنگی -جغرافیایی مح زندگیشان بودهاند .بهطوریکه هر دو ،زمانهی خود را مصادف با زوال
جایگاه تاریخی جامعهی خود میدانستند و مهمترین دغدغهشان تجدید شکوه تاریخی از
دسترفتهی موطنشان بود.
مؤلف تاریخ سیستان به پشتوانهی آگاهی تاریخی و بهواسطهی نوشتن تاریخی دربارهی
گذشتهی سیستان که آن را باشکوه میدانست ،در رویای تحقق موقعیت ازدسترفتهی سیستانی
بوده که ادود و یغور آن از «نواای خراسان تا اد سند» و عرض آن از «کرمان تا اد هند»
میرسید ،با کُوَر و شهرها و رساتیق متعدد و برخوردار از نااس سیاسی مستق و قدرتمند و متکی بر
خاندانهای محلی (همان.)61 :
براسا

ننین انتاارا

و اهدافی ،وی ستایشکنندهی تاریخ و اسطورههای پهلوانان نامی

سیستان در تاریخ قب از اسالس (همان )33 -30 :و تمجیدکنندهی صفاریان و خاندانهای محلی
صااب قدر

سیستان در دورهی اسالمی بود (همان 406 -403 :و )848؛ زیرا تحقق استقالل

سیاسی سیستان و ایجاد عمارا  ،آبادانی و گسترش ادود و یغور و تجدید شکوه ازدسترفتهی
آن را ناشی از اضور فعال و نقشآفرینی شخصیتها و خاندانهای محلی میدانست ،نه اکاس و
خاندانهای صااب قدر بیگانه.
درواقع مؤلف تاریخ سیستان به پشتوانهی آگاهی از موقعیت و جایگاه تاریخی سیستان ،در
رویای آن سیستانی تاریخ مینوشت که بهلحاظ تاریخی دارای قلمرو و گسترگی وسیعی بوده و در
تاریخ باستانی ایران خاستگاه خاندانهای پهلوانی و پهلوانان بناس ایرانی بهشمار میآمده است و در
دورهی پیش از اسالس و مقاطعی از تاریخ اسالس نیز مانند عصر صفاریان دارای استقالل سیاسی بوده
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و توسط خاندانهای محلی بهعنوان اافاان فرهنگ و سنتهای محلی سیستان اداره میشده است
(همان 61 ،30 :و )884؛ آن هم در شرایط و زمانهای که گونهای از تغییر و دگرگونیهای دو
وجهی را در شک یک بحران سیاسی فراگیر و دارای تثییرا

وسیع در موقعیت سیاسی و جایگاه

تاریخی و فرهنگی جامعهی سیستان مشاهده میکرد؛ بهطوریکه از یکسو شاهد هجوس و سلطهی
اکومتهای متعلق به اقواس بیگانه در سیستان مانند«ترکان» 9غزنوی و «ترکمانان» سلجوقی بود
(تاریخ سیستان 824 ،884 :9869 ،و  )828و «ابتدای محنت سیستان» و از دست رفتن آبادانی
«نیمروز» را ناشی از دگرگونیهای مذکور میدید و از سوی دیگر درنتیجهی ننین دگرگونیهایی
در ایا سیاسی سیستان ،شاهد زوال جایگاه خاندانهای محلی بهعنوان اافاان سنتهای سیاسی
و محلی سیستان بود .درنتیجه مهمترین آرزوی وی از خالل تاریخنگاریاش آن بود که بهزودی
اداره و اکومت سیستان دوباره در اختیار خاندانهای صااب نفوذ محلی قرار گیرد و با خروج
اکاس بیگانه ،موقعیت تاریخی و فرهنگی رو به زوال این منطقه اایا شود.
فار نامه از دیگر تاریخهای محلی عصر سلجوقی است که در ادود سال  390هجری و در
زمان اکمرانی سلطان محمد سلجوقی ( 399 -216ه.ج) ،آن هم در روزگار زوال و انحطاب
موقعیت تاریخی ،سیاسی و اقتصادی ایالت فار  ،در پی فروپاشی نااس سیاسی آل بویه و اضور
ترکمانان و ظهور سلجوقیان در ایا
خاندانی مهاجر از بلخ خراسان به فار

سیاسی فار  ،تثلیف شده است .هرنند ابنبلخی متعلق به
بوده (همو 2 :9828 ،و  ،)981اما بهعلت اضورش در

فار  ،بهعنوان سرزمین تاریخ و اسطورههای ایرانی و تختگاه ساسانیان و برخورداری از
خودآگاهی تاریخی دربارهی گذشتهی باشکوه این سرزمین و مشاهده و فهم شرایط تاریخی

 .9مؤلف تاریخ سیستان بین ترکان و ترکمانان تفاو قائ شده است .وی از غزنویان و اکاس و نیروهای ناامی آنها در سیستان
با عنوان ترکان و سلجوقیان و از قبای تابعهی آنها با عنوان ترکمان یاد کرده است (تاریخ سیستان.)829 :9869 ،
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متفاوتی که شاهد زوال موقعیت تاریخی آن در زمان خود بوده ،تاریخ ایالت فار
سلطان سلجوقی ،با این امید و هدف نوشته است که فار

را خطا

به

دوباره بتواند در سایهی پادشاهی مقتدر

سلجوقی شکوه و عامت تاریخی خود را که روزگاری مرکز سیاسی و خاستگاه خاندانهای
پادشاهی و پادشاهان اکومتگرای ایرانی در دورهی باستان و عصر آل بویه بوده ،بهدست آورد
(همان.)929 :
ابنبلخی بهعنوان مورخ و نویسندهی عصر تغییرا و دگرگونیهای قهقرایی گستردهی سیاسی
و اجتماعی در موقعیت ایالت فار  ،در مرالهی تاریخی زوال آل بویه و طغیان قبای شبانکاره و
اضور ترکمانان ،شاهد انحطاب گستردهی ایالت فار

در ابعادی مانند رکود اقتصادی ،زوال

موقعیت سیاسی و پریشانی اوراع اجتماعی این منطقه بود که درنتیجهی آن ،ایالت فار

دیگر آن

شکوه و مرکزیت خود را به عنوان تختگاه و مرکز پادشاهی ایرانیان عصر ساسانی و آل بویه از
دست داده و به منطقه ای مهجور در جغرافیای سیاسی عصر سلجوقی مبدل شده بود؛ بهطوریکه
وی همواره با رجوع به عامت پیشین فار

و یادآوری رونق و شکوه «استخر» و «شیراز» که

بهترتیب در روزگار باستان و دورهی دیلمیان تختگاه اکومت بودهاند (همان) ،از انحطاب و زوال
ننین موقعیتی در زمانهی خود اظهار تثسف کرده و به ننان شرایطی در گذشتهی تاریخی آن
اسر

خورده است (همان 494 ،490 ،409 ،961 ،932 ،930 ،963 -966 ،960 -931 :و :)481

«استخر در ایاس ملوک فر  ،دارالملک ایشان بود» با مسافتی «نهار فرسنگ در ...ده فرسنگ» و با
عمار ها و آبادانی عایم که هر پادشاهی در دورهی خود نیزی به آن میافزود .دراالیکه
اکنون «دیهکی است کی در آنجا صد مرد باشد( ».همان)931 :؛ یا از شهر شیراز یاد کرده که در
دورهی عضدالدوله و به عهد دیلم ،ننان رونق و وسعت یافته بود «کی ارتفاع آن از طیارا و غیر
آن شانزده هزار دینار بود و به دیوان عضدی میرسید».؛ دراالیکه «اکنون همه ویران است ،الّا
محلتی نند ،دیگر نماندست( ».همان.)934 -939 :
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ابنبلخی موقعیت ایالت فار

و شهر شیراز ،مرکز آن را در محدودهی بین زوال اکومت

دیلمیان تا اکومت اتابک ناولی در عصر سلجوقی ،سختترین ایاس ایالت فار

و مردس آن

دانسته و از این مقطع با عنوان «روزگار فتور /فتر » یاد کرده است .روزگاری که زمان ایا
مؤلف یا نزدیک به آن بوده است (همان )408 -404 ،932 -938 :و در آن نه از شکوه باستانی
فار

و رونق شهر استخر خبری بود و نه از عامت شیراز عهد عضدالدوله .وی مقطعی محدود در

زمان سلجوقیان در فار

را سراغ داشته که پس از مد ها رکود و جنگهای داخلی این ایالت،

بهواسطهی تالشها و سیاستهای عمرانی و اقتصادی اتابک جاللالدین ناولی ،والی قدرتمند
سلجوقی در فار  ،تاادودی رونق ازدسترفتهی خود را بازیافته بود (همان 981 :و  .)938با این
وجود اقداما

اتابک ناولی در مقاب وسعت ویرانیها و رکود موقعیت سیاسی ،اقتصادی و

عمران ایالت فار  ،پس از زوال آل بویه و مصادف با عصر سلجوقی بهادی نانیز بود که شرایط
را ررایتبخش نمیدید و آرزومند آن بود که سلطان سلجوقی با نار عنایت به این ایالت نگریسته
و مختصری از شکوه گذشته و ازدسترفتهی آن و بهویژه موقعیت شهر شیراز را بازگرداند؛ «تا کی
به فر دولت قاهر -ادامهااهلل -جبر همه بباشد» (همان.)932 :
تفاو

نگاه ابنبلخی با مؤلف تاریخ سیستان در زمینهی ارائهی راهکارهایی برای مسئلهی

نگونگی خروج از روند زوال و انحطاب جامعهی زمانشان آن بود که ابنبلخی با نگاهی واقعگرا،
این مهم را در گرو اضور قدرتمند سلجوقیان و توجه ویژهی سلطان سلجوقی به ایالت فار
بازگرداندن قدر

و

و نام سیاسی به این ایالت در سایهی برقراری یک نااس پادشاهی مقتدر

میدانست ،دراالیکه مؤلف تاریخ سیستان با نگاهی اماسی ،تجدید شکوه و موقعیت سیستان را
در گرو نقشآفرینی مجدد خاندانهای محلی و پهلوانی در ایا
اکومتهای بیگانه از این ایالت میجست.

سیاسی سیستان و خروج
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مسئلهی «فترت» ،جایگاه وزرا و دیوانیان و تاریخنگاری وزرات
بخش مهمی از جریان تاریخنگاری عصر سلجوقی مربوب به سنت تاریخنگاری وزرا

و ااوال

صاابمنصبان دیوانی است که اغلب در عراج عجم و در دهههای پایانی نااس سیاسی سلجوقی
پدید آمد و مصادف با زوال موقعیت وزرا در نااس دیوانساالری بود .نویسندگان ننین سنت
تاریخنگاری همه ،بدون استثناء ،از ادیبان و منشیان دیوانی و یا جویندگان ننین موقعیت و منزلتی
در دیوان و سلطنت سلجوقی بودند و بهدلی ننین جایگاه و موقعیت اجتماعی و اهداف معطوف
به آن ،مهمترین دغدغهشان ،تجدید شکوه و عامت ازدسترفتهی وزرا بود.
درواقع جریان تاریخی زوال جایگاه و موقعیت وزرا و صاابمنصبان دیوانی در دیوانساالری
سلجوقی ننان ذهن ادیب -مورخان این دوره را متثیر کرده بود که میکوشیدند در قالب
تاریخنگاری ،مهمترین دغدغهی خود را که ررور
وزار

بازگشت به نااس سلطنت و درنتیجه تشکی

و دیوانساالری قدرتمند بود ،متذکر شوند .شرایطی که بتواند موقعیت و منزلت رو به افول

قشر ادیبان و دبیران را در نااس دیوانساالری سلجوقی افظ کرده و شرایط بهتری را برای اضور و
فعالیت این قشر در مناصب دیوانی فراهم کند.
در دورهی «فتر » وزرا

سلجوقی ،بعد از مرگ نااسالملک ،نفثةالمصدور فی فتور

زمانالصدور و صدور زمانالفتور ،9نخستین ایری است که توسط انوشیروان خالد کاشانی از
وزرای دیوان سلجوقی و خالفت عباسی ،دربارهی تاریخ رویدادهای وزرا

و ااوال و خلقیا

صاابمنصبان دیوانی از دورهی وزرا نااسالملک وزیر قدرتمند سلجوقی ( 263ه.ج) تا وزرا

 .9با اینکه متن اصلی نفثةالمصدور امروزه موجود نیست ،اما ترجمهی عربی آن در کتا

نصرةالفترة عمادالدین اصفهانی که با

عنوان زبدةالنصرة توسط محمد بنداری بازنویسی و سادهنویسی شده ،باقی مانده و اندیشههای تاریخنویسی انوشیروان برمبنای
ترجمهی عربی ایر وی مورد بررسی قرار گرفته است.
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اول ابوالقاسم درگزینی ( 343ه.ج) نوشته شده است (ابناییر 32 ،20 ،6 /1 :9293 ،و908؛
ابنجوزی 469 ،439 ،480 ،442 /90 :9293 ،و 806؛ عمادالدین.)401 -406 :4386 ،
این ایر بیش از آنکه نوعی وقایعنگاری صرف دربارهی ااوال صاابمنصبان دیوانی ،وزرا و
تاریخ وزرا باشد ،گونهای شرحاالنویسی است که مبتنی بر شرح تثلما و تثمال یک وزیر،
دربارهی مسئلهی «فتورِ» جایگاه «صدور» در دیوانساالری سلطنت سلجوقی است .انوشیروان زمانی
تاریخ وزرا

را مینوشت که دیگر وزرا

آن شکوه گذشتهی متعلق به عصر نااسالملک را از

دست داده و به جایگاه خردهوزرا هایی بیخاصیت در اد پیشکاری ،تنزل یافته بود (عمادالدین،
 983 ،941 -946 :4386و .)986
با وجود ننین شرایط و نوع نگرشی که انوشیروان در زمینهی نوشتن تاریخ وزرا

داشته ،دو

مقطع مهم تاریخی را پیوسته با هم مقایسه کرده است؛ یکی عصر شکوه و رونق مقاس وزرا

در

زمان سالطین بزرگ سلجوقی با وجود وزرای الیق و کاردانی نون نااسالملک و کندری و
دیگری عصر فتر و رکود جایگاه وزرا در دورهی دگرگونی سلطنت و دیوانساالری سلجوقی
که در جریان جنگهای داخلی میان مدعیان جانشینی و تقسیم سلطنت ،قلمرو سیاسی سلجوقی به
دو اوزهی خراسان و عراج عجم تقسیم شده بود.
بدینگونه انوشیروان تحتتثییر شرایط زمانه و بهدلی عدس ررایت از ورعیت موجود که آن
را بهواسطهی انحطاب موقعیت وزار

و صاابمنصبان دیوانی میدید (همان 983 ،988 ،993 :و

 ،)924در تاریخنویسی خود دارای نگاهی گذشتهگرا بوده و بهترین اال و آینده را در گرو تحقق
الگویی از وزرا باشکوه عصر نااسالملک میدانست و بهاین دلی از ایاس وزار وی و درایتها
و لیاقتهای او در ادارهی ملک و پادشاهی ملکشاه همواره با ستایش و اسر
(همان.)66 -62 :

یاد کرده است
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سنت تاریخنویسی وزرا  ،پس از انوشیروان خالد ،توسط دو ادیب -مورخ دیگر که هر دو نیز
بهواسطهی ذی نویسی برای نفثهالمصدور انوشیروان اقداس به تاریخنگاری وزرا

کردند ،تداوس

یافت .عمادالدین اصفهانی ادیب -مورخ ایرانی مهاجر به قلمرو ایوبیان شاس (همان ،)863 :ایر
انوشیروان را از طریق ترجمه به زبان عربی ،مبنای تاریخنویسی خود دربارهی وزرا

و

دیوانساالری سلجوقیان عراج قرار داد و به سال  331ه.ج ایری با عنوان نصرةالفترة و عصرةالفترة در
تاریخ وزرا

و سلطنت سلجوقی بهنگارش درآورد (همان )933 :و سپس در ادامه ،ابوالرجاء قمی

نند سال بعد از عمادالدین ،آن هم در منطقهی عراج عجم و بیآنکه از اقداس وی در نوشتن تاریخ
وزرا

سلجوقی در شاس اطالعی داشته باشد( ،ابوالرجاء )433 :9868 ،ذیلی را برای تاریخ

انوشیروان با عنوان تاریخ الوزراء نوشت.
عمادالدین هرنند هنگاس نوشتن تاریخ خود در ناایهی شاس مقیم بود ،اما تعلق وی به خاندانی
که از طرف پدر و مادری در مناصب دیوانی ،استیفاء ،منشیگری و دبیری دیوان سلجوقیان عراج
فعالیت داشتهاند (ابنخلکان )488 /2 :9863 ،و تربیت و بالندگیاش در ننین فضایی وتحتتثییر
افکار و اندیشههای انوشیروان خالد ،بهعنوان مورخ تاریخ وزرا

و دیوانساالری و نیز شرایط

تاریخی زمان عمادالدین که عصر فتر در مبانی نااس پادشاهی و وزرا و دیوانساالری سلجوقی
بود ،همگی نقش تعیینکنندهای در اقداس او برای نوشتن تاریخ وزرا

و دیوانساالری سلجوقی

داشت.
عمادالدین نیز مانند انوشیروان ،در زمان ایا

خود روندی را در تاریخ نااس اداری و سیاسی

سلجوقیان عراج مشاهده میکرد که برای آیندهی سلطنت و وزرا
از نشانهها و عوام انحطاب وزرا

مصیبتبار بود؛ ننانکه آن را

و سلطنت سلجوقی در عراج عجم و خراسان میدانست

(عمادالدین)863 :4386 ،؛ روندی که طی آن وزرای دیگر در برابر قشر صااب قدر

امرای
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ناامی ،اختیاری نداشتند و امور دیوان کامالً تحتسلطهی امرا درآمده بود (همان442 -444 :؛
همو.)820 -886 ،434 :9200 ،
و دگرگونیهای ایجادشده در موقعیت وزرا

و دیوانساالری در سلطنت

فارغ از تغییرا

سلجوقیان و برافتادن اشخاص و خاندانهای صااب نفوذ از قدر

که عمادالدین همگی را از

نشانههای انحطاب دولت و جامعهی عراج عجم میدانست (اسنزاده 22 ،83 :9866 ،و ،)23
فرجاس ناخوشایند و غیرمنتارهی خاندانش در سلطنت سلجوقیان عراج و ابس و کشته شدن
عمویش ،عزیزالدین ( 343ه.ج) ،دراالیکه در مناصب دیوانی و استیفای سلطنت سلطان محمود
موقعیت ممتازی داشت (عمادالدین 933 ،930 :4386 ،و  ،)969نقش اساسی در نگاه انحطاطی
عمادالدین به موقعیت وزرا

و دیوانساالری سلجوقیان عراج داشت؛ زیرا وی این رویداد

متثیرکننده را که سرنوشت و آیندهی او را نیز تحتتثییر قرار داده و موجب سرگشتگی و عزیمتش
به بالد شاس شد ،ناشی از اضور همان افراد ناالیق در وزرا و دیوانساالری و مداخال گستردهی
امرای ناامی در آن و رعف موقعیت سالطین سلجوقی میدانست (همان.)936 -963 ،939 ،928 :
عمادالدین که در ایاس جوانی شاهد زوال موقعیت خاندانش در دیوان سلجوقیان بود و آن را از
نشانههای فتر

جایگاه وزرا و دیوانیان در نااس سیاسی سلجوقی میدانست ،با اسر

و تعلق

خاطر خاصی به ایاس اقتدار سلطنت سلجوقی که در آن وزرای الیق و کاردان ،مدبر امور بودند،
نگریسته و از این منار اوج قدر و انسجاس نااس سیاسی سلجوقی را مربوب به ایاس وزار کندری
و نااسالملک دانسته است (همان.)33 ،99 :
ابوالرجاء قمی نیز از آخرین مورخان وزرا
عمادالدین و در ادود سال  362کتا

در عصر سلجوقی است که نندین سال پس از

خود ،تاریخ الوزراء را به مانند وی ،بهعنوان ذیلی بر ایر

انوشیروان خالد بهنگارش درآورد .ننانکه وی نیز با نگاهی گذشتهگرا و اسر بار ،دورهی
وزرا

کندری و نااسالملک را عصر طالیی وزرا

در دولت سلجوقی و دورهی بعد از آنها را
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ایاس فتر

وزرا

و زوال موقعیت وزرا تلقی کرده که طی آن وزرا و صاابمنصبانی بر سر کار

آمدند که «از تدبیر بد ،خروارها زعفران بر باد» دادند (همو .)900 :9868 ،او زمانهی خود را
روزگار انحطاب و آشو و بر هم خوردن نام و یبا در دیوان و وزرا میپنداشت (همان)80:
که نتیجهی بیتدبیری سالطین سلجوقی بود و دستیابی جاهالن و فرومایگان به کارهای دیوانی و
در عزلت قرار گرفتن اه هنر و صاابان علم و فض از نشانههای آن محسو میشد (همان-89 :
 83 ،84و .)432
ابوالرجاء ،زوال جایگاه وزرا و درباریان در سلطنت سلجوقی و راه یافتن افراد جاه و نادان به
مناصب دیوانی را ننان سخت و دردناک تلقی کرده و از زمانهی خود دلزده بود که معتقد بود به
اال آن «نواهگر الیقتر است که سرودگوی» (همان.)83 :
نتیجهی ننین نگرشی به شرایط زمانه ،اتخاذ نگاهی اسر گرا به گذشتهی شکوهمند وزرا
سلجوقی بود (همان )10 :و از همین منار وی وزرا و صاابمنصبان دیوانی «ماتقدس» را در هنر
نون «طوطی شکرخای» و در ارزش و ماندگاری همچون «استخوان پی مرده» میدانست و
صاابمنصبان دیوانی زمان خود را نون «کرکس مردارخوار» و «خر زنده» میدید که بیهنری و
بیارزشی ،ذاتی وجودشان بود و «میان صفیر ایشان و زئیر آنها که در ماتقدس بودند ،فرقی بسیار»
بود (همان.)81 - 86 :
او از مورع فردی که خود را صااب علم و فض  ،اما برکنارمانده از مناصب دیوانی میدید،
در زمان خود ،بین شرایط مبتنی بر اضور افراد ناالیق و جاه در امر وزرا  /دیوان و انحطاب
موقعیت اه

علم و فض

و رونق بازار جاهالن در عرصهی سیاست /اکومتداری و نیز

قدر یابی و سلطهی امرا و اه شمشیر بر مناسبا

قدر

و دیوان ،رابطهای متقاب میدید و

بدینگونه با نگاهی گذشتهگرا و آرمانی به پیشینهی تاریخی سلطنت سلجوقیان و عصر وزرا
وزرایی نون نااسالملک و کندری ،رواج بازار فارالن را که مناورش همان اضور و
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نقشآفرینی ادیبان  ،دبیران و اه قلم بودند ،متعلق به زمان اضور وزرای الیق و قدرتمند مذکور
در منصب وزرا
آن ،براسا

میدانست .بنابراین با درک شرایط زمانهی خود و تذکر ررور های عبور از

الگوی وزرا

در سبقهی سلطنت سلجوقی ،تاریخ مینوشت و مهمترین آرزویش

تداوس موجودیت سلطنت سلجوقی و بقا ننین ناامی بود (ابوالرجاء)466 :9868 ،؛ زیرا به زعم
وی ،تنها در ننین شرایطی امکان اضور و نقشآفرینی مجدد اه علم و فض در مناصب دیوانی
و رونق جایگاه وزرا فراهم میشد.

مسئلهی فروپاشی«دولت آل سلجوق» و تاریخنگاری سلطنت
نس بعد از مورخان وزرا  ،مورخان سلطنت یا همان نویسندگان تاریخهای سلسلهای هستند که
در ایاس زوال و فروپاشی سلطنت سلجوقیان اقداس به تاریخنگاری کردند .در ارتباب با زوال جایگاه
دو نهاد وزرا

و سلطنت که ابتدا با فتر

وزرا

و بعد با انحطاب سلطنت قرین بود ،دو گونه

سنت تاریخنگاری ،یکی بعد از دیگری شک گرفت .راوندی و جرفادقانی در عراج عجم و
افض الدین کرمانی در کرمان از جمله مورخان شاخص در زمینهی تاریخنگاری جریان زوال و
فروپاشی سلطنت سلجوقی هستندکه روزگار آنها مصادف با واقعهی فروپاشی سلطنت سلجوقیان
و موقعیت اجتماعی آنها را دنار ارطرا

و

بوده و دگرگونیهای ااص از این رخداد ،ایا

تنشهای غیرمنتاره کرده بود.فارغ از شرایط مشابه بین شک گیری سنت تاریخنگاری وزرا

با

سلطنت در دورهی سلجوقی ،خاستگاه و موقعیت اجتماعی مورخین هر دو سنت تاریخنگاری و
اتی اهداف و انگیزههای تاریخنویسی آنها نیز ،به یکدیگر خیلی نزدیک بود؛ زیرا همگی از قشر
اجتماعی ادبا و منشیان دیوانی بودند و به فارسی تاریخ مینوشتند و آنچه که آنها را به
تاریخنگاری وا داشته و در این راستا به نالش کشانده بود ،مجموعهی رویدادهایی بود که جایگاه
این قشر و در نتیجه موقعیت فردی آنها را در مناصب دیوانی به مخاطره انداخته بود.
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نجمالدین ابوبکر محمد الراوندی از جمله ادیب -مورخان جویای ناس و در پی دستیابی به
موقعیتهای بهتر در دیوان سلجوقیان عراج بودکه راحةالصدور و آیةالسرور را به سال  311ه.ج در
روزگار پرآشو

فروپاشی سلطنت سلجوقیان و یک دهه پس از کشته شدن سطان طغرل و با

نگاهی گذشتهگرا و اسر بار به گذشتهی سلطنت ایشان و در رویای ایاس طغرل« ،سلطان شهید»،
نوشت (راوندی)22 -24 :9149 ،؛ ننانکه شرایط و روزگار مبتنی بر تغییرا

ناگهانی و

غیرمنتارهی ناشی از فروپاشی سلطنت سلجوقیان عراج و از دست رفتن ایاس خوش «دولت طغرلیِ»
آخرین سلطان سلجوقی عراج عجم (همان ، )29 :ننان ذهن و اندیشهی راوندی را متثیر کرده بود
که در اندیشهی تثلیف تاریخی افتاد با عنوان تاریخ دولت طغرلی؛ اما پس از مدتی دریافت که
پرداختن صرف به تاریخ این دوره ،امری ناقص خواهد بود؛ درنتیجه بهدلی اسن ناری که به
سلطنت سلجوقیان و روزگار شکوه سالطین بزرگ سلجوقی داشت ،مجموعهای کام در ذکر
تاریخ سلجوقیان و با هدف خلود یاد و ناس آنها پدید آورد و آن را آیةالسرور و راحةالصدور ناس
گذارد (همان.)22 :
راوندی بهدلی نگرشی آرمانی به گذشتهی سلجوقیان که آن را به صور

شکوه سلطنت،

وزرا  ،یبا جامعهی عراج و رواج عدالت و دینداری میدید( ،همو 66 :9149 ،و  )941زمانهی
تاریخنویسی خود را که مقطع پس از فروپاشی سلطنت سلجوقیان بود ،دورهی فساد و تباهی دولت
و جامعهی عراج و رواج ظلم و بددینی میدانست (همان  204 ،866 ،886 -883 ،88 -80:و .)208
او با مشاهدهی جریان فروپاشی سلطنت سلجوقیان که ایا

اجتماعی وی و ساکنان جامعهی

عراج عجم را بهشد تحتتثییر قرار داده بود و بهدلی آگاهی از اندیشهی سیاسی ایرانشهری که
موروع اساسی آن ررور

تثسیس نااس پادشاهی عادل و دیندار بود ،با درکی عمیق دربارهی

رویدادهای تاریخی و جریان اوادث زمانهی خود و گذشتهی سلجوقیان اندیشیده و همین قضایا
مهمترین مسئلهی تاریخنگاری وی را شک داده است.
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راوندی با ناامیدی و سرخوردگی از بهبود شرایط موجود ،ننان در رویای تجدید سلطنت
سلجوقیان بهسر میبرد که مهمترین آرزویش آن بود که «جهانیان ...بهتضرع و ابتهال از ملک
ذوالجالل» بخواهند «تا ازآنجا که لطف اوست ،اایای دولت آل سلجوج بکند و بیخ ظلم از جهان
بر کند( ».همان)86 :؛ مسئلهای که بعد از مد ها انتاار هیچگاه در عراج عجم تحقق نیافت و وی
مجبور به ترک موطن و عزیمت به قلمرو سلجوقیان روس شد تا ررور های افظ سلطنت و
وجود پادشاهی قدرتمند ،عادل و شریعتگرا را بهواسطهی پیشکشِ ایر تاریخنگاری خود به
سلطان سلجوقی روس ،متذکر شود.
ابوالشّرف ناصح بن ظفر بن سعد المنشی الجرفادقانی ،از دیگر ادیب -مورخان عصر انحطاب و
زوال دولت سلجوقی است که مانند راوندی در ایاس شکوه دولت اتابکی و سلطنت طغرل از افراد
اارر و متنعم در «درگاه» سلطان سلجوقی بوده است (جرفادقانی .)289 :9832 ،روزگاری که
خیلی زود و به شکلی ناگهانی با مرگ اتابک پهلوان و فراگیر شدن نفاج و خالف بین اه
اکومت و خروج غالمان اتابکی علیه سلطان سلجوقی ،از دست رفت و با ارطرا

و فتر

و

تشویش ،قرین (همان  )2:و موجب سرگردانی و عزلت جرفادقانی شد (همان492 :؛ ابوالرجاء،
.)62 -68 :9868
دورهی نسبتاً طوالنی بیست سالهی پس از مرگ اتابک پهلوان که از سال  364تا  604ه.ج را
شام میشد ،بدترین دورهی ایا

اجتماعی جرفادقانی و جامعهی عراج عجم و مصادف با ایاس

طغیان غالمان اتابکی بود (جرفادقانی .)2 :9832 ،دورهای مشحون از جنگ و درگیری داخلی در
عراج عجم بین مدعیان قدر

که همگی از غالمان امیر و بقایای نااس اتابکی بودند که نتیجهی

آن ،از هم گسیختن نام سیاسی و اجتماعی و کشته شدن سلطان طغرل سلجوقی و سلطهی
خوارزمشاه و تفرقه و آشو در تماس شئون جامعهی عراج عجم بود (همان).
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جرفادقانی در االی درصدد ترجمهی تاریخ یمینی و تقدیم کتا

به الغباربک برآمد که

مد ها در موطن خود ،جرفادقان ،برای دور ماندن از اوادث ایاس ،عزلت اختیار کرده بود و شاهد
اوادث ایاس بود تا ببیند جریان اوادث به کجا ختم خواهد شد (همان .)96 -93 ،6 :زمان ترجمهی
تاریخ یمینی و تقدیم آن به الغباربک ،از غالمان به قدر

رسیدهی اتابک پهلوان ،مربوب به سال

 608ه.ج بوده که با پایان دو دهه «موسم ظلم و جور» برای جرفادقانی مصادف بوده است .ترجمه،
با این امید انجاس و پیشکش شد که تحتسایهی دولت الغباربک و به واسطهی یبت ناس و اقداما
وی در یک کتا  ،هم ناس او در صفحهی روزگار جاودانه شود و هم به فضال بهرهای رسد (همان:
.)1
اقداس جرفادقانی در برگرداندن ایری تاریخی از زبان عربی به فارسی ،با اینکه مربوب به تاریخ
غزنویان و پادشاهی سلطان محمود بود ،اما در همین ایر ترجمهای ،وی در دو بخش کتا

با

عناوین «دیبانه» (همان )91 -9 :و «اوادث ایاس» (همان ،)224 -249 :فراتر از هر گونه اقداس
وقایعنگارانه ،دیدگاه و تحلی خود را دربارهی اوراع عراج عجم در اواخر سلطنت سلجوقیان و
علت و زمینههای فروپاشی سلطنت سلجوقیان با نگرشی متفکرانه منعکس کرده است.
جرفادقانی هم مانند راوندی که در فضای خاطرا

خوش ایاس اتابکی و سلطنت طغرلی بهسر

می برد ،سال  364هجری را که مصادف با مرگ اتابک محمد پهلوان و از رونق افتادن سلطنت
سلجوقی و جایگاه اتابکی بود ،بهعنوان «ایاس فتور» و مقطع پایان «نوبت سلطنت آل سلجوج در
عراج» دانسته (همان )2 :که طی آن عراج را موجی از «انواع فتنه و تشویش ...و عجایب و اتفاقا »
در نوردید و بر ایر آن «سرهای بزرگان» بر باد فنا رفت و «خرابی ،خطهی عراج و جرفادقان»،
زادگاه وی را فرا گرفت (همان 291 :و . )284
در ننین شرایطی مهمترین آرزوی جرفادقانی ایجاد یبا سیاسی و برقراری آرامش در جامعه،
تحتسایهی فردی قدرتمند و عادل در مقاس پادشاهی بود تا شاید بدینگونه شرایط مبتنی بر امن و
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عدل از دسترفته به جامعهی عراج عجم بازگردد .بهطوریکه بخشی از انگیزه و هدف اجتماعی
وی از تاریخنگاری معطوف به یادآوری ننین مهمی خطا به امیر الغ باربک بود.
در همین راستا نیز وی در مقدمه و مؤخرهی ترجمهی تاریخ یمینی که قصد پیشکش آن را به
«ملک االمراء الغ باربک آیبه» ،از بازماندگان غالمان اتابکی داشت ،اقداس به پادشاهسازی از وی
کرده ،تماس امیدهای خود را برای ایجاد پادشاهی مطلو
و با دادن عناوین و القا

متوجه او ساخته (همان 280 ،3 :و )284

شکوهمند برای این پیروز میدان آشو

و بحران سیاسیِ بعد از زوال

اکومت اتابکان آذربایجان و سلطنت سلجوقی ،اظهار امیدواری کرده که پس از یک دورهی
و آرامش سلطنت سلجوقی در گذشته،

طوالنی ارطرا

و فتنه در عراج عجم ،به سیاج ایاس یبا

آرامش و یبا

به این منطقه بازگردد و درنتیجه موقعیت از دسترفتهی اه علم و فض در

اکومت تجدید شود (همان.)288 :
افض الدین کرمانی از دیگر ادیب -مورخان عصر انحطاب و زوال سلطنت سـلجوقی اسـت کـه
نه در عراج عجم ،بلکه در کرمانِ معاصر با زوال اکومت سـلجوقیان آن دیـار ،تـاریخ مـینوشـت.
وی از مورع یـک تـاریخنـویس محلـی ،در عـین پـرداختن بـه جغرافیـا و ااـوال رعیـت و تـاریخ
اجتماعی کرمان ،در تاریخنویسی خود به سلطنت و وزرا و رـرور تحقـق ننـین نهادهـایی در
ایا سیاسی کرمان تاکید داشته؛ نراکه نجا و فالح کرمان را در سایهی آنها میدید؛ ننانکـه
تاریخنویسیاش در عین داشتن ویژگیهای تاریخهای محلی ،بیشتر ویژگیهای تاریخهای سـلطنت
و وزرا را دارا است و بدین واسطه سبک تاریخنگاری وی را باید از نـوع تـاریخنویسـی محلـی-
سلسلهای دانست.
افض الدین ،تحتتثییر تجربیا زندگی و شرایط سیاسی ااکم بر زیسـتگاه خـود ،کرمـان ،دو
تصویر متفاو را از ورعیت جامعه و نااس سیاسی آن نشان داده است کـه اولـی دورهی اکومـت
باشکوه و قدرتمند سلجوقیان کرمان یا همان دورهی رفاه و آسایش اهـ کرمـان در مقطـع بـیش از
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یک سده اضور سلجوقیان بوده و دومی مرالهی فتور و انحطاب نااس سیاسی بعد از مـرگ ملـک
طغرلشاه است.
هدف وی از ترسـیم ایـن دو صـحنهی متفـاو در ایـا سیاسـی و اجتمـاعی کرمـان ،تـذکر
ررور های رسیدن به االت سومی بوده که همان بازگشت به اکومتی مقتدر و بـا یبـا  ،مطـابق
الگوی پادشاهی سلجوقیان کرمان بود .به همین دلی مانند دیگر مورخان عصر انحطـاب ،بـا نگـاهی
آرمانی به گذشتهی سلطنت سلجوقیان ،نسبت به از دست رفتن ایاس «دولت آل سلجوج» که زمانـهی
آنها «مواسم عدل و ااسان و مواقیت رامت و انصاف» بود ،بسیار اسر خـورده و از «انقـراض
عهد ایشان» که «سبب نقصان راات و آسایش و اسـا

خرابـی کرمـان شـد» اظهـار تثسـف کـرده

است (افض الدین.)844 -849 :9838 ،
به مانند دیگر مورخان عصر زوال پادشاهی سلجوقی ،این تاریخنویسی مبتنی بر نگاه اسر بـار
افض الدین نسبت به گذشتهی تاریخ سلجوقیان و تثسف و دلزدگیاش از ورعیت موجود دولت و
جامعهی کرمان ،فارغ از شرایط سیاسی -اجتماعی ناشی از زوال سلطنت سلجوقیان ،بیشـتر از آنجـا
ناشی میشد که وی ایاس رفاه و جوانی و اضورش در مناصب دیوانی و نـزد خانـدانهـای صـااب
قدر و یرو در اکومت سلجوقیان را از دست داده و درنتیجهی آغاز زمینههـای انحطـاب ناـاس
سیاسی سلجوقی و جنگهای داخلی ناشی از آن ،او مجبور به گذران زندگی در عزلت و آوارگـی
و جالی وطن شده بود (افض الدین203 :9838 ،؛ همو 993 ،994 ،999 ،66 ،33 :9868 ،و .)991
تاریخنویسی افض الدین تحتتثییر بحرانهای سیاسی ،اجتماعیای شـک گرفـت کـه زنـدگی
وی را بهشد تحتتثییر قرار داد و از دههی  360ه.ج به بعـد در سـه مرالـه صـور گرفـت کـه
نتیجهی آن تثلیف سه رساله در تاریخ کرمـان عصـر سـلجوقی بـود .اقـدامی تـدریجی و مسـتمر در
تاریخنگاری که با نوشته شدن رسـالهی عقـدالعلـی للموقـف االعلـی در اـدود سـال  362هجـری
مصادف با سالهای فروپاشی نااس سیاسی سلجوقی و اضور ملک دینار عـز در کرمـان آغـاز شـد
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(افض الدین )949 :9868 ،و سپس به تثلیف ایری جامع در تاریخ کرمان سلجوقی موسوس بـه بـدایع
االزمان فی وقایع کرمان در ادود سالهای  602و  603ه.ج که مصادف با شـد گـرفتن تعـدیا
غزان و سلطهی قبای شبانکاره و اتابکان فار

بر کرمان بود ،انجامید (همو.)203 :9838 ،

در نهایت وی با نگارش تکملهای مختصر بر بدایع با عنوان المضاف الی بدایع االزمان فی وقایع
کرمان به سال  698هجری در االیکه کرمان با از دست دادن نام سیاسی و اجتماعی عمـالً تحـت
تابعیت سیاسی اتابکان فار

قرار گرفته بود ،سنت تاریخنویسی مبتنـی بـر توصـیف جریـان زوال و

انحطاب نام سیاسی و اجتماعی کرمان را تا اواخر عمر ادامه داد (همان.)920 :
افض الـدین در ایـن زمـان طـوالنی فتـر و هـرج و مـرج ،ماننـد نـاظری فرومانـده در تالطـم
رخدادها ،تنها کاری که می توانست انجاس دهـد ،روایـت تـرا دیگونـهی جریـان انحطـاب و زوال
دولت و جامعهی کرمان بـود .زوال و فترتـی کـه وی نشـانههـای آغـازین آن را بـا واقعـهی «اتفـاج
کسوفی تماس» در اردیبهشت  333خراجی (برابر با  362هاللی) و مرگ «ملک طغـرلشـاه» در سـال
بعد از آن دانسته است؛ در االیکه وی در این زمان از اطرافیان شاه بود (همان .)202 :رویـدادهایی
«نامیمون» که در ایر آن در بخشهای مختلف کرمان «هـواجم فـتن و نـواجم محـن سـربرآورده» و
اه علم و «رعیت بیچاره» را «به مهابط فاقه و عنا» انداخته (همـان )221 :و بـدینگونـه بیسـت سـال
موجب سرگشتگی و آوارگی وی شد (همو 66 :9868 ،و .)994
با توجه به اینکه افض الدین در ادود سال  693وفا یافته است (همـو ،)920 :9838 ،بنـابراین
مد نیم قرن از عمر خـود را در یکـی ازآشـفته تـرین مقـاطع تـاریخ کرمـان کـه مقـارن بـا زوال و
فروپاشی نااس سیاسی سلجوقی و ظهور غزان در جامعهی کرمان و سـلطهی شـبانکارههـا و اتابکـان
فار

بر کرمان بود ،سپری کرد و در ننین شرایط تـاریخی ،بـه روایتگـری جریـان آشـفتگیهـا و

انقالبا سیاسی ،اجتماعی کرمان براسا

مشاهدا و تثلما تـاریخی خـود اقـداس کـرد .از آنجـا

که او بهخوبی با تاریخ گذشته و معاصر کرمان عصر سـلجوقی آشـنا بـوده ،در آیـار تـاریخنگـاری
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خود رخدادهای دو برههی تاریخی به هم پیوسته اما متفاو  ،یعنی روزگار فتر دولـت سـلجوقی
و فروپاشی نااس سیاسی و اجتماعی کرمان را به شکلی تحلیلی به تصویر کشانده تا ررور اایـا و
تجدید روزگار عامت و رونق کرمـان و گسـتردگی قلمـرو آن در دوران شـکوه سـلجوقیان را در
شرایطی که «قاعدهی عامت» کرمان «منهدس» و ااوال آن «نامنتام» و از «رونـق و طـراو منعـدس»
شده بود ،برای مخاطبان خود که اه قدر و سیاست بودند ،یـادآوری کنـد (همـان)904 :؛ زیـرا
وی نارهی «دیار مهم و ...بالد مخت » کرمان را در «پادشاهی قاهر و سـلطانی قـادر» جسـتوجـو
میکرد و بدینگونه تماس امیدهای خود را به کسی دوخته بود که با اقتدار ،قدر سیاسی کرمان را
به دست گیرد (همان12 -18 ،69 -60 ،64 :؛ همو .)326 :9838 ،البته وی در شرایطی تاریخنویسـی
و عمر خود را بهپایان رساند که هرگز نتوانست روزگار امن و آسایش اه کرمان را تحـتسـایهی
قدر فردی صااب نفوذ مشاهده کند.

نتیجهگیری
مورخان سلجوقی متعلق به عصر تغییرا گستردهی سیاسی -اجتماعی که آن را در شـک انحطـاب
و زوال در بخشهای مختلف جامعه میدیدند ،صرفنار از تفاو در نوع نگاه و قرائتشـان نسـبت
به مصادیق و زمان مقولهی انحطاب و زوال کـه آن را در سـه شـک زوال موقعیـت برخـی ایـاال ،
فتر وزرا و زوال سلطنت میدیدند ،در مجموع به قصد نشان دادن و تثکید بر این سـه مسـئلهی
مهم و به هم پیوسته ،اقداس به تاریخنویسی کردند.
از مهمترین ویژگیهای سنت تاریخنگاری سـلجوقی در عصـر ارـطرابا سیاسـی و اجتمـاعی
میتوان به موارد زیراشاره کرد:
فخر و اسر نسبت به گذشتهی تاریخی مطلو و تالش برای برجستهسازی آن؛
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تثسف از شرایط نامطلو و پرارطرا زمانهی خود و کوشش برای ارائـهی الگـویی مطلـو
برای آیندهای ایدهآل براسا

همان گذشتهی تاریخی آرمانی؛

توجــه بــه تــاریخ معاصــر و داشــتن نگــاه گذشــتهگــرا بــه جامعــه و تغییــرا و تحــوال آن و
تاریخنگاری با هدف ارائهی راهکار و دستورالعملی سیاسـی و اجتمـاعی بـرای نگـونگی عبـور از
شرایط مشوش با الگوبرداری از گذشتهی مطلو .
گفتنی است نباید تصور کرد که مورخان عصر سلجوقی بهعنـوان بخشـی از نخبگـان اجتمـاعیِ
صااب فکر و اندیشه به صورتی بدیع اندیشیده و راهکارها و الگوهـایی بـدیع بـرای بـرونرفـت از
شرایط و جریانهای اجتماعی مبتنی بر بحران ارائه میکردند و نباید پنداشت که مخاطبان آنهـا در
ننین شرایطی ،عموس مردس جامعه یا فقط قشر آگاه و صااب اندیشه بودند .مخاطبان تـاریخنگـاری
مورخان این دوره ،متناسب با خاستگاه و موقعیت اجتماعی و سنتها و شـرایط فرهنگـی جامعـهای
که در آن زندگی میکردند ،اه قدر و سیاست مانند اکاس /پادشاهان یـا وزرا /دیوانسـاالران و
در بهترین االت نخبگان صااب قدر محلی بودند .زیرا این قشرها را بـهعنـوان نقـشآفرینـان در
موقعیت تاریخی جامعه دیده و رسیدن به شرایط مطلو و برونرفت از قضایای پـیشآمـده را هـم
تنها در گرو نقشآفرینی اه قدر و سیاست و نخبگان محلی میدانستند.
بهدلی اصالت دادن به نقش سیاست و قدر سیاسی در سطح جامعه و اهـ قـدر  /اکومـت
در سرنوشت دیگر قشرها و بخشهای جامعه ،همهی مورخـان مـذکور بـهاتفـاج ،عامـ انحطـاب و
دگرگونیهای اجتماعی را در سطح جامعه ،بـاوجود تلقـیهـای متفـاو از مصـادیق آن ،ناشـی از
رعف و زوال اکومت و نام سیاسی میدانستند .آنها همچنانکـه علـتالعلـ و زمینـهی اساسـی
انحطاب و دگرگونیهای نامطلو اجتماعی زمانشان را ناشی از زوال و دگرگونی در سطح دولـت
و نااس سیاسی میدیدند ،به همان شک زمینههای عبور از شرایط بحرانـی پـیشآمـده و رسـیدن بـه
موقعیتی مطلو و با یبا در جامعه را در گرو تحقق نااس سلطنتی قدرتمند و اسـتوار مـیدانسـتند؛
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گونهای نااس سیاسی شناختهشده و مثنو

در فرهنگ سیاسی ایرانیان با قدمت و دیرینـهی تـاریخی

بلند مد .
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